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Capcane diagnostice în patologia sindromului de apnee în 
somn de tip obstructiv (SASO) la copil

• Dr. George Lungu 
Regina Maria Clinica Băneasa, Bucureşti

Etiologia SASO la copil poate fi 
multifactorială: îngustarea căilor aeriene 
superioare (hipertrofie adenotonsilară, 
anomalii craniofaciale, patologie nazală, 
obezitate), hipotonia căilor aeriene superioare, 
anomalii genetice și hormonale.

Este bine știut faptul că cea mai frecventă 
cauză în patologia SASO la copil este 
hipertrofia adeno-tonsilară. Alte cauze mai 
rare, ca rinita alergică cu sau fără deviația 
septului nazal, tind să fie cu ușurință trecute cu 
vederea.

Caz clinic
Băiat în vârstă de 5 ani care se prezintă în 

clinica noastră pentru tulburări respiratorii în 
timpul somnului-obstrucție nazală și perioade 
de apnee.

Anamneza
Simptomele au fost pentru prima dată 

observate în urma cu peste 1 an. Copilul a 
sferit operația de adenoidectomie în sept. 
2016, în alt centru ORL din țară. Preoperator 
nu s-a efectuat poligrafie respiratorie și nici 
fibroscopie nazo-faringiană. Intraoperator 
– vegetații adenoide de mici dimensiuni. In 
lunile următoare simptomatologia persistă.

La începutul anului 2017, la o clinica 
ORL din afara țării, se propune intervenția 
chirurgicală de reducție volumetrică a 
amigdalelor palatine, considerându-se că 
hipertrofia amigdaliană ar putea fi una din 
cauzele cele mai importnte a SASO în acest 
caz. Operația nu a avut loc, parinții venind cu 
copilul la consult în clinica noastră pentru încă 
o părere.
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Consult Pediatrie-Regina Maria
Copil normoponderal. Fără retrognatism 

mandibular. Torace normal conformat.
Poligrafie respiratorie - SASO moderat (spre 

sever) - Indicele apnee-hipopnee (IAH)=8,7/h.

Consult ORL-Regina Maria, inclunzând 
fibroscopie nazo-faringo-laringiană:

Tumefacție cornete nazale inferioare, 
deviație sept nazal, amigdale palatine doar 
ușor mărite în volum, nazofaringe liber (fără 
vegetații adenoide), baza de limbă, epiglota și 
corzile vocale - aspect normal.

Analize sanguine - IgE=800UI/ml

Diagnostic pozitiv
Am concluzionat că mare parte din 

sindromul de apnee în somn este provocat de 
rinita alergică și hipertrofică + deviația de sept 
nazal

Tratament
Se instituie tratament cu corticoid nazal 

(mometazonă furoat) cate 1 puf în fiecare nară 
o dată pe zi, seara, 8 săptămâni. Părinții au 
observat o ameliorare netă a simptomatologiei 
la câteva săptămâni. O altă poligrafie 
respiratorie este efectuata la 6 săptămâni. 
Rezultatul a fost mult mai bun decât 
precedenta poligrafie, cu IAH=4,5/h.

Concluzii
Alte cauze mai rare a SASO la copil - rinita 

alergica, rinita cronică sau deviația septului 
nazal - pot fi subevaluate.

Hipertrofia adeno-tonsilară este cea mai 
frecventă cauză a SASO la copil dar din această 
cauză uneori poate fi supraestimată. Trebuie 
să ne gandim și la alte posibile cauze ale SASO, 
mai ales când hipertrofia adeno-tonsilară nu 
este importantă.

O anamneza minuțioasă plus un examen 
clinic ORL complet, inclunzând examenul 
fibroscopic nazo-fringo-laringian, împreuna 
cu poligrafia respiratorie, ne conduc către o 
abordare terapeutică optimală. 
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Diagnostic pitfalls of obstructive sleep apnea syndrome 
(OSA) pathology in children

• George Lungu, MD 
Regina Maria Baneasa Clinic

OSA etyology in children can be 
multifactorial: upper airways narrowing 
(adenotonsillar hypertrophy, craniofacial 
anomalies, nasal pathology, obesity), upper 
airway hypotonia, genetic and hormonal 
anomalies.

It is well known that the most common cause 
of OSA pathology in children is adenotonsillar 
hypertrophy. Other more rare causes, such as 
allegic rhinitis with or without nasal septum 
deviation, seem to be easily overlooked.

Case report
A 5-year-old boy was admitted to our clinic 

for breathing disorders during sleep, namely 
nasal obstruction and apnea events.

Case history
The symptoms were first noticed more than 1 

year ago. The child underwent adenoidectomy 
suurgery in September 2016 in another ENT 
center in the country. Preoperatively, no 
respiratory poligraphy and no nasopharyngeal 
fiberscopy were performed. Intraoperatively, 
only very small adenoid vegetations were found 
and eventually removed. In the following month 
the symptoms continued to persist.

At the beginning of 2017, an ENT doctor from 
a clinic outside the country indicated surgery 
to reduce volume tissue of palatine tonsils, 
considering that tonsillar hypertrophy could be 
one of the most important cause in this case. 
The surgery did not take place, parents deciding 
to come with the child at our clinic, Regina 
Maria, for another medical opinion.

Pediatric consultation at Regina Maria Clinic
Normal weight child. Without retrognathism. 

Normal chest shape.
A respiratory polygraphy is recommended 

in our clinic. The result of polygraphy was 
moderate to severe OSA, apnea-hypopnea 
index (AHI) = 8.7/h.

ENT examination at Regina Maria Clinic, 
including fiberoptic endoscopy of nasopharynx 
and larynx

Enlargement of inferior nasal turbinates, 
nasal septum deviation, only slightly enlarged 
palatine tonsils, no adenoid vegetation into the 
nasopharynx, normal appearance of the base of 
the tongue, the epiglottis and the vocal cords.

Blood tests
High levels of immunoglobulin E = 800UI/ml.

Positive diagnosis
I concluded that most of the pathology of 

OSA is caused by allergic and hypertrophic 
rhinitis and to some extent by nasal septum 
deviation.

Treatment
A treatment for rhinitis is prescribed. The 

child is given local treatment with topical nasal 
corticosteroids (mometasone furoate), a local 
dose of one puff in each nostril, once a day, in 
the evening, for 8 weeks. The parents noticed 
a strong improvement of symptomatology 
even after a few weeks. Another respyratory 
polygraphy was performed after 6 weeks of 
treatment. The result was much better than the 
previous polygraphy, with the AHI = 4.5/h.

Conclusions
Other more rare causes of OSA in children, 

such as allergic rhinitis, chronic rhinitis or nasal 
septum deviation, may be underestimated.

Adenotonsillar hypertrophy is the most 
common reason for OSA in children, but this 
fact can be sometimes overestimated. We have 
to consider other possible causes of OSA as well, 
especially when adenotonsillar hypertrophy is 
not significant.

A thorough anamnesis as well as a complete 
ENT examination, including a fiberoptic 
endoscopy of the nasopharynx and larynx, 
along with respiratory polygraphy will lead us to 
an optimal therapeutical approach.
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